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Amendement 755
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten maken de door elke aan 
verplichtingen gebonden partij behaalde 
energiebesparing openbaar en verzamelen 
gegevens over de jaarlijkse tendens van 
energiebesparingen uit hoofde van deze 
regeling. Ten behoeve van de publicatie en 
verificatie van de behaalde 
energiebesparing leggen de lidstaten de aan 
verplichtingen gebonden partijen op de 
volgende gegevens aan hen over te leggen:

6. De lidstaten maken de door elke aan 
verplichtingen gebonden partij behaalde 
energiebesparing openbaar en verzamelen 
gegevens over de jaarlijkse tendens van 
energiebesparingen uit hoofde van deze 
regeling, zonder afbreuk te doen aan de 
integriteit en de vertrouwelijkheid van 
informatie die een privékarakter heeft of 
commercieel gevoelig is. Ten behoeve van 
de publicatie en verificatie van de behaalde 
energiebesparing leggen de lidstaten de aan 
verplichtingen gebonden partijen op de 
volgende gegevens aan hen over te leggen:

Or. de

Motivering

De vertrouwelijkheid van de gegevens moet worden gewaarborgd.

Amendement 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten maken de door elke aan 
verplichtingen gebonden partij behaalde 
energiebesparing openbaar en verzamelen 
gegevens over de jaarlijkse tendens van
energiebesparingen uit hoofde van deze 
regeling. Ten behoeve van de publicatie en 
verificatie van de behaalde 
energiebesparing leggen de lidstaten de 

6. De lidstaten maken het door elke aan 
verplichtingen gebonden partij
gerealiseerde energiebesparingspotentieel
openbaar en verzamelen gegevens over de 
jaarlijkse tendens van energie-
efficiëntieverbeteringen uit hoofde van 
deze regeling. Ten behoeve van de 
publicatie en verificatie van de
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aan verplichtingen gebonden partijen op de
volgende gegevens aan hen over te leggen:

gerealiseerde energie-
efficiëntiemaatregelen, waaronder hun 
energiebesparingspotentieel, leggen de 
lidstaten de aan verplichtingen gebonden 
partijen op de desbetreffende gegevens aan 
hen over te leggen.

Or. en

Amendement 757
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten maken de door elke aan 
verplichtingen gebonden partij behaalde
energiebesparing openbaar en verzamelen 
gegevens over de jaarlijkse tendens van
energiebesparingen uit hoofde van deze 
regeling. Ten behoeve van de publicatie en 
verificatie van de behaalde
energiebesparing leggen de lidstaten de 
aan verplichtingen gebonden partijen op de 
volgende gegevens aan hen over te leggen:

6. De lidstaten maken de door elke aan 
verplichtingen gebonden partij behaalde
energie-efficiëntiewinst openbaar en 
verzamelen gegevens over de jaarlijkse 
tendens van energie-efficiëntiewinst uit 
hoofde van deze regeling. Ten behoeve van 
de publicatie en verificatie van de behaalde
energie-efficiëntiewinst leggen de lidstaten 
de aan verplichtingen gebonden partijen op 
de volgende gegevens aan hen over te 
leggen:

Or. en

Amendement 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten maken de door elke aan 
verplichtingen gebonden partij behaalde 
energiebesparing openbaar en verzamelen
gegevens over de jaarlijkse tendens van 
energiebesparingen uit hoofde van deze 

6. De lidstaten maken jaarlijks de
resultaten van de door elke aan 
verplichtingen gebonden partij behaalde 
energiebesparing, de kosten daarvan en
gegevens over de jaarlijkse tendens van 
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regeling. Ten behoeve van de publicatie en 
verificatie van de behaalde 
energiebesparing leggen de lidstaten de aan 
verplichtingen gebonden partijen op de 
volgende gegevens aan hen over te leggen:

energiebesparingen uit hoofde van deze 
regeling openbaar. Ten behoeve van de 
publicatie en verificatie van de behaalde 
energiebesparing leggen de lidstaten de aan 
verplichtingen gebonden partijen op de 
volgende gegevens aan hen over te leggen:

Or. en

Motivering

Als de resultaten van de behaalde energiebesparing en de kosten daarvan jaarlijks openbaar 
worden gemaakt, kunnen het publiek en de autoriteit de ontwikkeling volgen en zal de markt 
naar minder kosten en meer kosteneffectiviteit evolueren.

Amendement 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de behaalde energiebesparing; Schrappen

Or. en

Amendement 760
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de behaalde energiebesparing; a) de behaalde energie-efficiëntiewinst;

Or. en
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Amendement 761
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verzamelde statistische gegevens 
over hun eindverbruikers (waarbij 
significante veranderingen van de eerder 
ingediende gegevens worden vastgesteld); 
en

Schrappen

Or. en

Amendement 762
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verzamelde statistische gegevens 
over hun eindverbruikers (waarbij 
significante veranderingen van de eerder 
ingediende gegevens worden vastgesteld); 
en

Schrappen

Or. en

Amendement 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verzamelde statistische gegevens 
over hun eindverbruikers (waarbij 

Schrappen
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significante veranderingen van de eerder 
ingediende gegevens worden vastgesteld); 
en

Or. en

Amendement 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) actuele gegevens over het verbruik van 
de eindverbruikers, waaronder, in 
voorkomend geval, belastingsprofielen, 
segmentering van de klantenkring en 
geografische locatie van verbruikers, 
zonder afbreuk te doen aan de integriteit 
en de vertrouwelijkheid van informatie die 
een privékarakter heeft of commercieel 
gevoelig is, overeenkomstig de EU-
wetgeving.

Schrappen

Or. en

Amendement 765
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) actuele gegevens over het verbruik van 
de eindverbruikers, waaronder, in 
voorkomend geval, belastingsprofielen, 
segmentering van de klantenkring en 
geografische locatie van verbruikers, 
zonder afbreuk te doen aan de integriteit 
en de vertrouwelijkheid van informatie die 

Schrappen
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een privékarakter heeft of commercieel 
gevoelig is, overeenkomstig de EU-
wetgeving.

Or. en

Amendement 766
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) actuele gegevens over het verbruik van 
de eindverbruikers, waaronder, in 
voorkomend geval, belastingsprofielen, 
segmentering van de klantenkring en 
geografische locatie van verbruikers, 
zonder afbreuk te doen aan de integriteit 
en de vertrouwelijkheid van informatie die 
een privékarakter heeft of commercieel 
gevoelig is, overeenkomstig de EU-
wetgeving.

Schrappen

Or. en

Amendement 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) actuele gegevens over het verbruik van 
de eindverbruikers, waaronder, in 
voorkomend geval, belastingsprofielen, 
segmentering van de klantenkring en 
geografische locatie van verbruikers, 
zonder afbreuk te doen aan de integriteit en 
de vertrouwelijkheid van informatie die 
een privékarakter heeft of commercieel 
gevoelig is, overeenkomstig de EU-

c) actuele gegevens over het verbruik van 
de eindverbruikers in zowel de openbare 
als de particuliere sector, waaronder, in 
voorkomend geval, belastingsprofielen, 
segmentering van de klantenkring volgens 
de in de samenwerkingsprogramma's 
tussen de Commissie en lokale overheden 
vermelde categorieën, en geografische 
locatie van verbruikers, zonder afbreuk te 
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wetgeving. doen aan de integriteit en de 
vertrouwelijkheid van informatie die een 
privékarakter heeft of commercieel
gevoelig is, overeenkomstig de EU-
wetgeving.

Or. es

Amendement 768
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de kosten die zij hebben 
doorberekend aan hun klanten, zonder 
afbreuk te doen aan de integriteit en de 
vertrouwelijkheid van informatie die een 
privékarakter heeft of commercieel 
gevoelig is, overeenkomstig de EU-
wetgeving.

Or. en

Motivering

Een degelijk toezicht op de kosten die aan de klanten worden doorberekend is essentieel, 
aangezien alle of de meeste kosten van verplichtingsregelingen inzake energie-efficiëntie 
waarschijnlijk aan de klanten, waaronder ook huishoudens, zullen worden doorberekend.

Amendement 769
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Met gebruik van alle informatie in 
artikel 6, lid 6, publiceren de nationale 
regelgevende instanties jaarverslagen met 
daarin antwoord op de vraag of 
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verplichtingsregelingen inzake energie-
efficiëntie hun doelstellingen bereiken 
tegen de laagst mogelijke kosten voor 
verbruikers. De nationale regelgevende 
instanties laten ook regelmatig 
onafhankelijke onderzoeken verrichten 
naar de gevolgen van de regeling voor 
energierekeningen en energiearmoede en 
naar de energiebesparingen die de 
regeling oplevert, teneinde voor maximale 
kosteneffectiviteit te zorgen. De lidstaten 
worden verplicht met deze gevolgen 
rekening te houden door de regelingen 
aan te passen.

Or. en

Amendement 770
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
marktdeelnemers zich onthouden van 
activiteiten die een belemmering kunnen 
vormen voor de vraag naar en de levering 
van energiediensten of andere maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie, 
of die de ontwikkeling van de markt voor 
energiediensten of andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie in 
het algemeen in de weg staan, waaronder 
het afsluiten van de markt voor 
concurrenten of het misbruiken van 
machtsposities.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
marktdeelnemers zich onthouden van 
activiteiten die een belemmering kunnen 
vormen voor de vraag naar en de levering 
van energiediensten of andere maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie, 
of die de ontwikkeling van de markt voor 
energiediensten of andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie in 
het algemeen in de weg staan, waaronder 
het afsluiten van de markt voor 
concurrenten of het misbruiken van 
machtsposities, met name door duidelijke, 
transparante en open partnerschappen 
tussen energiedistributeurs en aanbieders 
en/of installateurs van energiediensten tot 
stand te brengen om de 
energiebesparingsdoelstellingen ten 
aanzien van de eindgebruiker te 
optimaliseren.
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Or. fr

Amendement 771
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
marktdeelnemers zich onthouden van 
activiteiten die een belemmering kunnen 
vormen voor de vraag naar en de levering 
van energiediensten of andere maatregelen
ter verbetering van de energie-efficiëntie, 
of die de ontwikkeling van de markt voor 
energiediensten of andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie in 
het algemeen in de weg staan, waaronder 
het afsluiten van de markt voor 
concurrenten of het misbruiken van 
machtsposities.

7. Onverminderd de bestaande bepalingen 
van het mededingingsrecht zorgen de
lidstaten ervoor dat marktdeelnemers zich 
onthouden van activiteiten die een 
belemmering kunnen vormen voor de 
vraag naar en de levering van 
energiediensten of andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie, of 
die de ontwikkeling van de markt voor 
energiediensten of andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie in 
het algemeen in de weg staan, waaronder 
het afsluiten van de markt voor 
concurrenten of het misbruiken van 
machtsposities.

Or. de

Motivering

Conflicten met het EU-mededingingsrecht moeten worden voorkomen.

Amendement 772
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
marktdeelnemers zich onthouden van 
activiteiten die een belemmering kunnen 
vormen voor de vraag naar en de levering 
van energiediensten of andere maatregelen 

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
marktdeelnemers zich onthouden van 
activiteiten die een belemmering kunnen 
vormen voor de vraag naar en de levering 
van energiediensten of andere maatregelen 
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ter verbetering van de energie-efficiëntie, 
of die de ontwikkeling van de markt voor 
energiediensten of andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie in 
het algemeen in de weg staan, waaronder 
het afsluiten van de markt voor 
concurrenten of het misbruiken van 
machtsposities.

ter verbetering van de energiebesparingen, 
of die de ontwikkeling van de markt voor 
energiediensten of andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie in 
het algemeen in de weg staan, waaronder 
het afsluiten van de markt voor 
concurrenten of het misbruiken van 
machtsposities.

Or. en

Amendement 773
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit doen zij door:
a) de strikte onafhankelijkheid tussen de 
energiedistributeur en de aanbieder van 
energiediensten te eerbiedigen;
b) duidelijke, transparante en open 
partnerschappen tussen 
energiedistributeurs en aanbieders van 
energiediensten tot stand te brengen om 
de energiebesparingsverplichtingen ten 
aanzien van de eindgebruiker te 
optimaliseren.

Or. en

Amendement 774
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
energie-efficiëntiestreefcijfers worden 
gehaald door stimulansen te geven om 
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particuliere woningen energie-efficiënter 
te maken in de vorm van milieuleningen, 
d.w.z. toegang tot tienjarige renteloze 
leningen van maximaal 30 000 euro voor 
begunstigden die aantoonbaar ten minste 
twee van de volgende maatregelen hebben 
genomen: verhoging van de energie-
efficiëntie van dakbedekking en vloeren of 
van buitenmuren of ramen, buitendeuren 
en zonweringen, vervanging van 
verwarmings- of warmwatertoestellen en 
-systemen, installatie van verwarmings-
en elektriciteitsopwekkende toestellen en 
systemen die hernieuwbare of 
gelijkwaardige bronnen gebruiken, 
installatie van warmwatertoestellen en 
-systemen die hernieuwbare of 
gelijkwaardige bronnen gebruiken.

Or. it

Amendement 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten helpen er, onder meer 
door adequate financiering van 
opleidingsprogramma's, voor zorgen dat 
het recht op informatie en raadpleging 
uitdrukkelijk ook van toepassing is op 
energie-efficiëntie.

Or. en

Motivering

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
"worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved." Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
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consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.

Amendement 776
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder 
dan het equivalent van 75 GWh aan 
energie per jaar distribueren of verkopen, 
minder dan 10 personen in dienst hebben 
of een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal 
hebben dat niet meer dan 2 000 000 euro 
bedraagt, vrijstellen van de toepassing van 
dit artikel. Voor eigen gebruik 
geproduceerde energie telt niet mee voor 
deze drempelwaarden.

Schrappen

Or. en

Motivering

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this market. By imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business. If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Amendement 777
Bendt Bendtsen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder 
dan het equivalent van 75 GWh aan 
energie per jaar distribueren of verkopen, 
minder dan 10 personen in dienst hebben 
of een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal 
hebben dat niet meer dan 2 000 000 euro 
bedraagt, vrijstellen van de toepassing van 
dit artikel. Voor eigen gebruik 
geproduceerde energie telt niet mee voor 
deze drempelwaarden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Door de aan verplichtingen gebonden energiebedrijven ongeacht hun grootte een doelstelling 
op te leggen, kan worden voorkomen dat sommige consumenten niet aan de vermindering van 
het energieverbruik bijdragen. Bedrijven die de besparingsverplichting niet zelf willen 
uitvoeren, moeten deze taak kunnen uitbesteden of deel kunnen uitmaken van 
energiebesparingscentra.

Amendement 778
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie per 
jaar distribueren of verkopen, minder dan
10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro 
bedraagt, vrijstellen van de toepassing van 
dit artikel. Voor eigen gebruik 

8. De lidstaten stellen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 220 GWh aan energie 
per jaar distribueren of verkopen of minder 
dan 15 000 klanten hebben. Indien de 
drempelwaarde van verkochte energie of 
aantal klanten gedurende twee jaar wordt 
overschreden, wordt de onderneming in 
kwestie het daarop volgende derde jaar als 
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geproduceerde energie telt niet mee voor 
deze drempelwaarden.

een aan verplichtingen gebonden partij 
behandeld. Voor eigen gebruik 
geproduceerde energie telt niet mee voor 
deze drempelwaarden. Voor eigen gebruik 
en voor verkoop en levering binnen 
industriële netwerken geproduceerde 
energie, alsook het eindgebruik van 
teruggewonnen energieproducten, tellen 
niet mee voor deze drempelwaarden.

Or. en

Motivering

De hoeveelheid verkochte energie per klant en de grootte van de ondernemingen verschillen 
naar gelang van de lidstaat. Kleine energiedistributeurs en kleine detailhandelaars in energie 
moeten worden vrijgesteld om administratieve rompslomp te voorkomen. Het aantal klanten 
is een betere indicator voor de reële participatie op de energiemarkt dan de jaarlijkse omzet 
en moet als drempelwaarde worden opgenomen. Voor ondernemingen die dicht tegen de 
drempelwaarde aan zitten, moet bovendien een periode van twee jaar worden gehanteerd.

Amendement 779
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie per 
jaar distribueren of verkopen, minder dan 
10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro bedraagt, 
vrijstellen van de toepassing van dit 
artikel. Voor eigen gebruik geproduceerde 
energie telt niet mee voor deze 
drempelwaarden.

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie per 
jaar distribueren of verkopen, minder dan 
10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro bedraagt, 
vrijstellen van de verplichting om 
energiediensten te leveren, op voorwaarde 
dat deze vrijstelling niet tot 
concurrentieverstoring leidt en dat er 
alternatieve 
energiebesparingsmaatregelen worden 
genomen. Voor eigen gebruik 
geproduceerde energie valt buiten het 
toepassingsgebied van deze richtlijn. Dat 
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geldt ook voor de sectoren die reeds onder 
de bepalingen van de richtlijn inzake de 
handel in emissierechten vallen.

Or. de

Motivering

De doelstellingen van de EU zijn zeer ambitieus. Daarom mogen er in dit geval geen 
algemene uitzonderingen worden gemaakt. Alle energieleveranciers moeten aan een grotere 
energieproductiviteit of aan energiebesparing bijdragen. Wel zijn er naast de door de 
Commissie voorgestelde maatregelen ook alternatieve maatregelen mogelijk. Ook hier is 
flexibiliteit vereist.

Amendement 780
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan
het equivalent van 75 GWh aan energie 
per jaar distribueren of verkopen, minder 
dan 10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro 
bedraagt, vrijstellen van de toepassing van 
dit artikel. Voor eigen gebruik 
geproduceerde energie telt niet mee voor 
deze drempelwaarden.

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder
energie verkopen dan een door de 
lidstaten vastgestelde drempelwaarde, 
vrijstellen van de toepassing van dit artikel.
Voor eigen gebruik geproduceerde energie 
telt niet mee voor deze drempelwaarden.

Or. fr

Motivering

De drempelwaarden voor de verkoop van energie kunnen niet op dezelfde wijze op alle 
energieproducenten worden toegepast. Bovendien is het aan de lidstaten om de aan 
verplichtingen gebonden partijen te definiëren en dus ook desgevallend drempelwaarden voor 
vrijstelling vast te stellen.
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Amendement 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie 
per jaar distribueren of verkopen, minder 
dan 10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro 
bedraagt, vrijstellen van de toepassing van 
dit artikel. Voor eigen gebruik 
geproduceerde energie telt niet mee voor 
deze drempelwaarden.

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie vrijstellen naar 
gelang van de specifieke omstandigheden 
op hun nationale energiemarkt.

Or. en

Amendement 782
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie per 
jaar distribueren of verkopen, minder dan 
10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro bedraagt, 
vrijstellen van de toepassing van dit artikel.
Voor eigen gebruik geproduceerde energie
telt niet mee voor deze drempelwaarden.

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie per 
jaar distribueren of verkopen, minder dan 
10 personen in dienst hebben, minder dan 
500 eindgebruikers hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro bedraagt, 
vrijstellen van de toepassing van dit artikel.
Voor eigen gebruik geproduceerde energie
en teruggewonnen energieproducten 
tellen niet mee voor deze drempelwaarden.

Or. en
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Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om kleine energiedistributeurs en handelaars 
met slechts een zeer klein aantal eindverbruikers vrij te stellen. Terugwinning van energie 
dient te worden aangemoedigd, niet te worden ontmoedigd door strikte verplichtingen.

Amendement 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie per 
jaar distribueren of verkopen, minder dan 
10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro bedraagt, 
vrijstellen van de toepassing van dit artikel.
Voor eigen gebruik geproduceerde energie 
telt niet mee voor deze drempelwaarden.

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie per 
jaar distribueren of verkopen, minder dan 
10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro bedraagt, 
vrijstellen van de toepassing van dit artikel
indien er gelijkwaardige maatregelen 
worden vastgesteld. Voor eigen gebruik 
geproduceerde energie telt niet mee voor 
deze drempelwaarden.

Or. en

Motivering

Het systeem moet aldus worden opgezet dat het geen discriminatie tussen marktdeelnemers 
inhoudt en de concurrentie niet verstoort.

Amendement 784
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
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detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie per 
jaar distribueren of verkopen, minder dan 
10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro bedraagt, 
vrijstellen van de toepassing van dit artikel.
Voor eigen gebruik geproduceerde energie 
telt niet mee voor deze drempelwaarden.

detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie per 
jaar distribueren of verkopen, minder dan 
10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro bedraagt, 
vrijstellen van de toepassing van dit artikel
indien er gelijkwaardige maatregelen 
worden vastgesteld. Voor eigen gebruik 
geproduceerde energie telt niet mee voor 
deze drempelwaarden.

Or. en

Motivering

Het systeem moet aldus worden opgezet dat het geen discriminatie tussen marktdeelnemers 
inhoudt en de concurrentie niet verstoort.

Amendement 785
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie per 
jaar distribueren of verkopen, minder dan 
10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro bedraagt, 
vrijstellen van de toepassing van dit artikel.
Voor eigen gebruik geproduceerde energie 
telt niet mee voor deze drempelwaarden.

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 130 GWh aan energie 
per jaar distribueren of verkopen of die
minder dan 10 personen in dienst hebben 
of een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal 
hebben dat niet meer dan 2 000 000 euro 
bedraagt, vrijstellen van de toepassing van 
dit artikel. Voor eigen gebruik 
geproduceerde energie telt niet mee voor 
deze drempelwaarden.

Or. de

Motivering

Een energieverbruik van 75 GWh is te laag gegrepen. 130 GWh is een grenswaarde die 
kleinere ondernemingen uitsluit.
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Amendement 786
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De lidstaten kunnen 
energiebronnen die voor elke 
gebruikscategorie niet meer dan 5% van 
het totale jaarlijkse primaire 
energieverbruik uitmaken, vrijstellen van 
de toepassing van dit artikel.

Or. it

Motivering

Naast kleine ondernemingen moeten de lidstaten ook alle energiebronnen die voor elke 
gebruikscategorie niet meer dan 5% van het totale jaarlijkse primaire energieverbruik 
uitmaken, kunnen vrijstellen van de energiebesparingsverplichtingen van artikel 6 van de 
voorgestelde richtlijn, zodat de energie-efficiëntieverplichtingen niet kunnen worden gebruikt 
om bepaalde producten van de markt te verwijderen, hetgeen zou indruisen tegen het beginsel 
van diversificatie van energiebronnen.

Amendement 787
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere 
maatregelen te nemen om 
energiebesparingen onder eindgebruikers 
te realiseren. De jaarlijkse hoeveelheid 
energiebesparingen die met deze aanpak 
wordt gerealiseerd moet gelijk zijn aan de 
hoeveelheid energiebesparingen als 
bepaald in lid 1.

Schrappen

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
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Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid 
besparingen gaan behalen. De Commissie 
kan dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

Or. en

Amendement 788
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere 
maatregelen te nemen om 
energiebesparingen onder eindgebruikers 
te realiseren. De jaarlijkse hoeveelheid 
energiebesparingen die met deze aanpak 
wordt gerealiseerd moet gelijk zijn aan de 
hoeveelheid energiebesparingen als 
bepaald in lid 1.

Schrappen

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid 
besparingen gaan behalen. De Commissie 
kan dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
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binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

Or. en

Motivering

Er kunnen reeds regelingen worden ingevoerd overeenkomstig de energiedienstenrichtlijn, 
maar dat heeft niet voor vooruitgang met de verwezenlijking van de efficiëntiedoelstelling van 
20% gezorgd. Er is dan ook geen reden om te veronderstellen dat het opnemen van deze 
mogelijkheid in de richtlijn de verwezenlijking van de 20%-doelstelling zal bevorderen. 
Daarom is in de nieuwe richtlijn een belangrijke rol weggelegd voor de energiebedrijven. Als 
artikel 9 behouden blijft, is het essentieel dat de lidstaten niet met de eer kunnen gaan strijken 
voor de resultaten van bestaande initiatieven.

Amendement 789
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere 
maatregelen te nemen om 
energiebesparingen onder eindgebruikers 
te realiseren. De jaarlijkse hoeveelheid 
energiebesparingen die met deze aanpak 
wordt gerealiseerd moet gelijk zijn aan de 
hoeveelheid energiebesparingen als 
bepaald in lid 1.

Schrappen

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid 
besparingen gaan behalen. De Commissie 
kan dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
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binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

Or. de

Motivering

Een grotere energie-efficiëntie moet op lokaal niveau worden verwezenlijkt en mag niet met 
certificaten worden afgekocht.

Amendement 790
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere 
maatregelen te nemen om 
energiebesparingen onder eindgebruikers 
te realiseren. De jaarlijkse hoeveelheid 
energiebesparingen die met deze aanpak 
wordt gerealiseerd moet gelijk zijn aan de 
hoeveelheid energiebesparingen als 
bepaald in lid 1.

Schrappen

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid 
besparingen gaan behalen. De Commissie 
kan dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
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ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

Or. en

Motivering

Deze mogelijkheid maakt reeds deel uit van de bestaande energiedienstenrichtlijn, die noch 
resultaten heeft opgeleverd, noch voor vooruitgang met de verwezenlijking van de energie-
efficiëntiedoelstelling van 20% heeft gezorgd. Er is dan ook geen reden om te geloven dat een 
dit soort mogelijkheid in de richtlijn de verwezenlijking van de reductiedoelstelling van 20% 
dichterbij zal brengen. Als artikel 9 behouden blijft, is het essentieel dat de lidstaten niet met 
de eer kunnen gaan strijken voor bestaande initiatieven. De lidstaten moeten daarom 
aantonen dat de initiatieven nieuwe, extra energiebesparingen met een effect van ten minste 
1,5% opleveren.

Amendement 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere maatregelen 
te nemen om energiebesparingen onder 
eindgebruikers te realiseren. De jaarlijkse 
hoeveelheid energiebesparingen die met 
deze aanpak wordt gerealiseerd moet gelijk 
zijn aan de hoeveelheid energiebesparingen 
als bepaald in lid 1.

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere, even 
ambitieuze, en extra maatregelen te nemen 
om extra energiebesparingen onder 
eindgebruikers te realiseren. De jaarlijkse 
hoeveelheid energiebesparingen die met 
deze aanpak wordt gerealiseerd moet strikt
gelijk zijn aan de hoeveelheid 
energiebesparingen als bepaald in lid 1 en 
wordt onderworpen aan onafhankelijke 
meting, controle en verificatie. Eerder 
genomen maatregelen tellen niet mee.

Or. en

Amendement 792
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere maatregelen 
te nemen om energiebesparingen onder 
eindgebruikers te realiseren. De jaarlijkse 
hoeveelheid energiebesparingen die met 
deze aanpak wordt gerealiseerd moet gelijk 
zijn aan de hoeveelheid
energiebesparingen als bepaald in lid 1.

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere maatregelen 
te nemen om energie-efficiëntiewinst
onder eindgebruikers te realiseren. De 
jaarlijkse hoeveelheid energie-
efficiëntiewinst die met deze aanpak wordt 
gerealiseerd moet gelijk zijn aan de 
hoeveelheid energie-efficiëntiewinst als 
bepaald in lid 1.

Or. en

Amendement 793
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere maatregelen 
te nemen om energiebesparingen onder 
eindgebruikers te realiseren. De jaarlijkse 
hoeveelheid energiebesparingen die met 
deze aanpak wordt gerealiseerd moet gelijk 
zijn aan de hoeveelheid 
energiebesparingen als bepaald in lid 1.

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere maatregelen 
te nemen om energiebesparingen te 
realiseren. De jaarlijkse hoeveelheid 
energiebesparingen die met deze aanpak 
wordt gerealiseerd telt mee voor de 
einddoelstelling in 2020.

Or. en

Motivering

Gezien hun verschillende beginpunten en uitdagingen, moet de lidstaten flexibiliteit worden 
gegund om de meest geschikte mix van maatregelen te ontwikkelen die op de plaatselijke 
situatie is afgestemd.

Amendement 794
Daniel Caspary
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere maatregelen 
te nemen om energiebesparingen onder 
eindgebruikers te realiseren. De jaarlijkse 
hoeveelheid energiebesparingen die met 
deze aanpak wordt gerealiseerd moet gelijk 
zijn aan de hoeveelheid energiebesparingen 
als bepaald in lid 1.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 795
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere maatregelen 
te nemen om energiebesparingen onder 
eindgebruikers te realiseren. De jaarlijkse 
hoeveelheid energiebesparingen die met 
deze aanpak wordt gerealiseerd moet gelijk 
zijn aan de hoeveelheid energiebesparingen 
als bepaald in lid 1.

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen een beperkt aantal
andere maatregelen te nemen om 
energiebesparingen onder eindgebruikers te 
realiseren. De jaarlijkse hoeveelheid 
energiebesparingen die met deze aanpak 
wordt gerealiseerd moet gelijk zijn aan de 
hoeveelheid energiebesparingen als 
bepaald in lid 1.

Or. en

Amendement 796
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere maatregelen 
te nemen om energiebesparingen onder 
eindgebruikers te realiseren. De jaarlijkse 
hoeveelheid energiebesparingen die met 
deze aanpak wordt gerealiseerd moet gelijk 
zijn aan de hoeveelheid energiebesparingen 
als bepaald in lid 1.

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere maatregelen 
te nemen om gelijkwaardige
energiebesparingen onder eindgebruikers te 
realiseren. De jaarlijkse hoeveelheid 
energiebesparingen die met deze aanpak 
wordt gerealiseerd moet gelijk zijn aan de 
hoeveelheid energiebesparingen als 
bepaald in lid 1.

Or. en

Amendement 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere maatregelen 
te nemen om energiebesparingen onder 
eindgebruikers te realiseren. De jaarlijkse 
hoeveelheid energiebesparingen die met
deze aanpak wordt gerealiseerd moet 
gelijk zijn aan de hoeveelheid 
energiebesparingen als bepaald in lid 1.

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen alternatieve of 
aanvullende maatregelen te nemen om de 
aanzet te geven tot energie-
efficiëntiemaatregelen onder 
eindgebruikers. De jaarlijkse hoeveelheid
energiebesparingspotentieel die met de 
energie-efficiëntiemaatregelen wordt 
gerealiseerd moet gelijk zijn aan de 
hoeveelheid energiebesparingen als 
bepaald in lid 1.

Or. en

Amendement 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid 
besparingen gaan behalen. De Commissie 
kan dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie in de context van de nationale 
energie-efficiëntieplannen als bedoeld in 
artikel 19, lid 2, van deze richtlijn de
alternatieve of aanvullende maatregelen 
mee die zij voornemens zijn vast te stellen, 
met inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij energie-efficiëntiemaatregelen met 
het vereiste geverifieerde 
energiebesparingspotentieel gaan
uitvoeren.

Or. en

Amendement 799
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan
dergelijke maatregelen afwijzen of
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie uiterlijk twee jaar na de
bekendmaking van de richtlijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie de
alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen. Zij tonen 
daarbij aan hoe zij de vereiste hoeveelheid 
besparingen gaan behalen. De Commissie 
kan voorstellen doen voor wijzigingen 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval nemen de lidstaten deze 
voorstellen of wijzigingen in aanmerking.
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voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten meer flexibiliteit en tijd krijgen om aanvullende maatregelen te kunnen 
nemen. Voorts moet eerder met stimulansen dan met sancties worden gewerkt.

Amendement 800
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan
dergelijke maatregelen afwijzen of
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving, en
de lidstaten nemen de voorstellen van de
Commissie in aanmerking wanneer zij 
alternatieve maatregelen nemen.

Or. ro

Amendement 801
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2



AM\883622NL.doc 31/106 PE475.954v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan
dergelijke maatregelen afwijzen of
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
voorstellen doen voor wijzigingen binnen 3 
maanden na de kennisgeving van deze 
maatregelen. De Commissie maakt met de
lidstaten afspraken over deze wijzigingen.

Or. de

Motivering

Met deze richtlijn moet de op de bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van 
maart 2007 afgesproken doelstelling om de energie-efficiëntie met 20% te vergroten, worden 
verwezenlijkt. De lidstaten moeten flexibiliteit krijgen wat betreft de maatregelen die zij 
nemen om die doelstelling te halen. De Commissie mag alternatieve maatregelen dan ook niet 
in hun geheel afwijzen.

Amendement 802
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
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dergelijke maatregelen afwijzen of
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

voorstellen doen voor wijzigingen binnen 3 
maanden na de kennisgeving. De lidstaten 
nemen deze voorstellen of wijzigingen in
aanmerking.

Or. en

Amendement 803
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid
besparingen gaan behalen. De Commissie 
kan dergelijke maatregelen afwijzen of
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid efficiëntie
gaan behalen. De Commissie kan 
voorstellen doen voor wijzigingen binnen 3 
maanden na de kennisgeving. De lidstaten 
nemen deze voorstellen of wijzigingen in
aanmerking.

Or. en

Amendement 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan
dergelijke maatregelen afwijzen of
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
voorstellen doen voor wijzigingen binnen 3 
maanden na de kennisgeving. De lidstaten 
nemen deze voorstellen of wijzigingen in
aanmerking.

Or. en

Amendement 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie uiterlijk twee jaar na 
aanneming van deze richtlijn de 
alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen.
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Or. fi

Motivering

De lidstaten moeten voldoende tijd krijgen voor het nemen van alternatieve maatregelen.

Amendement 806
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

De lidstaten schetsen de alternatieve 
maatregelen mee die zij voornemens zijn 
vast te stellen, met inbegrip van de regels 
of sancties als bedoeld in artikel 9. Zij 
tonen daarbij specifiek voor elke maatregel
aan hoe zij de vereiste hoeveelheid 
besparingen gaan behalen.

Or. en

Amendement 807
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
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inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan
dergelijke maatregelen afwijzen of
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
voorstellen doen voor wijzigingen binnen 3 
maanden na de kennisgeving. De lidstaten 
nemen deze voorstellen of wijzigingen in
aanmerking.

Or. en

Amendement 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen.

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om 
alternatieve maatregelen te treffen die van hen een soortgelijke inspanning vergen, zonder dat 
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de Commissie zich daartegen kan verzetten.

Amendement 809
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels betreffende sancties 
als bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen.

Or. en

Amendement 810
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarbij kan het onder meer, maar niet 
uitsluitend, gaan om:
a) onverminderd Richtlijn 2009/29/EG, 
individuele energie-efficiëntiestreefcijfers 
voor consumenten op basis van de 
resultaten van energieaudits;
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b) oprichting, ondersteuning en 
bevordering van energiedienstenbedrijven 
en, indien de lidstaten dat daartoe 
besluiten, vaststelling van 
prestatiestreefcijfers voor 
energiedienstenbedrijven;
c) maatregelen om de vraagrespons beter 
te beheren;
d) verbetering van de energie-efficiëntie 
van gebouwen, met inbegrip van 
overheidsgebouwen;
e) campagnes om het consumentengedrag 
bij te sturen en een efficiënter 
energiegebruik aan te moedigen;
f) energietariefstructuren die energie-
efficiëntie stimuleren;
g) vrijwillige overeenkomsten tussen 
gebruikers, energiedienstenbedrijven, 
financiële en verzekeringsinstellingen 
en/of lokale instanties die samenwerking 
rond energie-efficiëntieprogramma's 
stimuleren en de markt voor 
energiediensten bevorderen door een 
gezamenlijke, vrijwillige toezegging van 
alle betrokkenen.

Or. en

Amendement 811
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
maatregelen ten minste halfjaarlijks 
worden gecontroleerd en delen de 
Commissie, overeenkomstig de 
rapportagevoorschriften van artikel 19 
van deze richtlijn, mee hoe deze 
maatregelen dezelfde energiebesparing 
moeten opleveren als het in lid 1 
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vastgestelde streefcijfer.

Or. en

Amendement 812
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als uit de halfjaarlijkse controle blijkt dat 
de vereiste besparingen niet worden 
gehaald met alternatieve maatregelen 
overeenkomstig dit artikel, kan de 
Commissie nieuwe maatregelen 
voorstellen die de lidstaat helpen de 
besparingen te verwezenlijken, waaronder 
zo nodig een energie-
efficiëntieverplichting als beschreven in 
lid 1.

Or. en

Amendement 813
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. De Commissie stelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 18 bis een geharmoniseerde 
methode vast in overeenstemming met de 
in bijlage V ter vermelde 
minimumvereisten voor het 
berekeningsmodel voor de meting, 
monitoring en verificatie van de 
energiebesparingen die voornamelijk zijn 
behaald door maatregelen en 
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programma's ter verbetering van de 
energie-efficiëntie in alle in dit artikel 
bedoelde eindgebruikerssectoren. Het 
nieuwe, geharmoniseerde bottom-up 
berekeningsmodel wordt voor het eerst 
gebruikt vanaf 1 januari 2013.

Or. en

Amendement 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Schrappen

Or. en

Motivering

In de hele EU geldige certificaten zullen ertoe leiden dat de energiebesparingen worden 
geconcentreerd in een aantal lidstaten die profijt trekken van de economische en sociale 
voordelen die voortvloeien uit een verbeterde energie-efficiëntie die niet gelijk over de EU 
verdeeld is.

Amendement 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Schrappen

Or. fi

Motivering

Een systeem van wederzijdse erkenning van energiebesparingen zou zeer bureaucratisch en 
kostbaar zijn.

Amendement 816
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 

Schrappen
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kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Or. en

Amendement 817
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 818
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de Schrappen
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Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Or. en

Amendement 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Schrappen

Or. en
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Amendement 820
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Schrappen

Or. de

Amendement 821
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 

Schrappen
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in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Or. de

Motivering

Dit lid zou de Commissie de mogelijkheid geven om een pan-Europees systeem van tussen de 
lidstaten verhandelbare energie-efficiëntiecertificaten in te voeren. Dit is echter geen 
technisch detail dat de Commissie met een gedelegeerde handeling kan regelen. Een dergelijk 
besluit moet volgens de gewone wetgevingsprocedure door het Europees Parlement en de 
Raad worden genomen.

Amendement 822
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Schrappen

Or. fr

Amendement 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij hebben
behaald en die zijn gecertificeerd in een 
bepaalde lidstaat, in aanmerking laten 
komen voor hun verplichtingen in een 
andere lidstaat.

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale steunregelingen voor 
energie-efficiëntie. Met behulp van dit 
systeem kunnen de aan verplichtingen 
gebonden partijen energie-
efficiëntiemaatregelen die zij hebben
gerealiseerd en die zijn gecertificeerd in 
een bepaalde lidstaat, in aanmerking laten 
komen voor hun verplichtingen in een 
andere lidstaat.

Or. en

Amendement 824
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen gebruik maken van 
vrijwillige overeenkomsten tussen 
klanten, energiebedrijven en lokale 
instanties om samenwerking rond 
energie-efficiëntieprogramma's te 
stimuleren en de markt voor 
energiediensten te bevorderen door een 
gezamenlijke, vrijwillige toezegging van 
alle betrokkenen.

Or. en
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Motivering

Naast verplichtingsregelingen zijn succesvolle alternatieve of aanvullende instrumenten 
ingevoerd of in ontwikkeling, en die dienen ook te worden erkend.

Amendement 825
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De lidstaten moedigen de 
verspreiding aan van vrijwillige 
overeenkomsten tussen klanten, 
energiedienstenbedrijven, financiële en 
verzekeringsinstellingen en lokale 
instanties om samenwerking rond 
energie-efficiëntieprogramma's te 
stimuleren en de markt voor 
energiediensten te bevorderen door een 
gezamenlijke, vrijwillige toezegging van 
alle betrokkenen.

Or. en

Motivering

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that's why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Amendement 826
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De Commissie draagt er, onder 
meer door de opneming van een 
hoofdstuk over energie-efficiëntie in de 
opleidingsprogramma's voor de sociale 
partners en door een adequate 
financiering van deze programma's, toe 
bij dat de opdracht van de Europese 
organen voor sociaal overleg (Europese 
ondernemingsraden, Europese sectorale 
comités voor sociaal overleg en Europese 
ondernemingsraden voor 
werkgelegenheid en vaardigheden) wordt 
uitgebreid met energie-efficiëntie.

Or. en

Motivering

European works' councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
point 5.4.1., "worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved." Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works' Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved." 
(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

Amendement 827
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Lidstaten moeten worden 
opgeroepen om, als zij energiebedrijven 
ertoe willen aanmoedigen de energie-
efficiëntiestreefcijfers als vastgesteld in 
artikel 1, lid 2, te bereiken, de volledige 
waardeketen van energieproductie tot 
energievoorziening en energieverbruik 
daarin te betrekken.
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Or. de

Amendement 828
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 ter. De lidstaten creëren een 
regelgevings- en fiscaal kader dat de 
uitvoering van energie-efficiëntie-
initiatieven en -programma's aanmoedigt.

Or. en

Motivering

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that's why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Amendement 829
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot rendabele
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen. Audits 
mogen worden uitgevoerd door inhouse-
deskundigen, op voorwaarde dat zij 
gekwalificeerd of geaccrediteerd zijn, dat 
zij niet direct bij de gecontroleerde 
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activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen. De lidstaten steunen 
opleidingsprogramma's om 
energieauditors te bekwamen.

Or. fr

Motivering

Zoals vermeld in overweging 20 van het voorstel voor een richtlijn, moet het grote 
ondernemingen, die reële competenties inzake energieaudits hebben ontwikkeld, toegestaan 
zijn deze audits te laten uitvoeren door gekwalificeerde en geaccrediteerde inhouse-
deskundigen niet direct bij de gecontroleerde activiteit zijn betrokken.

Amendement 830
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot
investeringsgraadaudits om de 
energieprestaties van industriële 
installaties, industriële processen en 
gebouwen te evalueren en garanderen. 
Deze audits zijn economisch en technisch 
op elke industriële installatie of elk 
gebouw afgestemd, naar gelang van de 
complexiteit van de gecontroleerde 
installaties, processen of gebouwen, en 
worden onafhankelijk uitgevoerd door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen, met inbegrip van inhouse-
deskundigen.

Or. en

Motivering

Dit zal ervoor zorgen dat de energieaudits van voldoende hoge kwaliteit zijn en afgestemd 
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zijn op de economische behoeften en mogelijkheden van het gecontroleerde bedrijf of gebouw. 
Tegelijk zal het ervoor zorgen dat de energieaudits kosteneffectief zijn en in verhouding staan 
tot de energie-efficiëntiedoelstellingen.

Amendement 831
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot
investeringsgraadaudits om de 
energieprestaties van industriële 
installaties, industriële processen en 
gebouwen te evalueren en garanderen. 
Deze audits zijn economisch en technisch 
op elke industriële installatie of elk 
gebouw afgestemd, naar gelang van de 
complexiteit van de gecontroleerde 
installaties, processen of gebouwen, en 
worden onafhankelijk uitgevoerd door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen.

Or. en

Amendement 832
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die op objectieve wijze
worden uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen. Geen enkele 
marktdeelnemer mag van het aanbieden 
van energiediensten worden uitgesloten. 
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Goed ontwikkelde opleidings- en 
bijscholingsmethoden moeten 
gehandhaafd worden.

Or. de

Motivering

De markt voor energiediensten moet voor alle marktdeelnemers openstaan, ook voor 
werknemers van lokale energiebedrijven.

Amendement 833
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen. Deze 
energieaudits mogen worden uitgevoerd 
door inhouse-deskundigen, op 
voorwaarde dat zij gekwalificeerd of 
geaccrediteerd zijn, dat zij niet direct bij 
de gecontroleerde activiteit zijn betrokken.

Or. de

Motivering

Vaak kan een beroep worden gedaan op bestaande inhouse-deskundigheid.

Amendement 834
Mario Pirillo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
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alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die op objectieve en 
onafhankelijke wijze worden uitgevoerd 
door gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen. In de verschillende lidstaten 
worden ook opleidingscursussen 
ontwikkeld om deze deskundigen op te 
leiden.

Or. it

Amendement 835
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. Indien bedrijven nog niet wettelijk 
verplicht zijn emissies te rapporteren en te 
auditen, bevorderen de lidstaten de 
toegang van alle eindverbruikers tot
kosteneffectieve energieaudits die 
onafhankelijk worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen.

Or. en

Amendement 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot energieaudits die 
onafhankelijk worden uitgevoerd door
gecertificeerde deskundigen.
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Or. en

Amendement 837
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot kwalitatief 
hoogwaardige energieaudits die
kosteneffectief en betaalbaar zijn en
onafhankelijk worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde en/of geaccrediteerde 
deskundigen als gedefinieerd in bijlage 
XV bis.

Or. en

Motivering

De term "gekwalificeerd" alleen is te vaag en kan op te veel verschillende manieren worden 
geïnterpreteerd. Geaccrediteerde deskundigen kunnen kwaliteit garanderen als voor hun 
accreditatie adequate criteria gelden. Deze moeten worden vastgesteld in een bijlage bij de 
richtlijn naar het model van de bijlage bij Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Amendement 838
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare en 
kosteneffectieve energieaudits die op 
objectieve wijze worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen.
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Or. en

Motivering

De term "objectief" is ondubbelzinnig, terwijl "onafhankelijk" naar gelang van de lidstaat op 
verschillende wijze zou kunnen worden geïnterpreteerd. De markt voor energiediensten moet 
openstaan voor alle marktdeelnemers.

Amendement 839
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die efficiënt en 
kosteneffectief zijn en onafhankelijk 
worden uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

Or. ro

Amendement 840
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de
beschikbaarheid en toegankelijkheid voor
alle eindverbruikers van betaalbare 
energieaudits die op objectieve en 
onafhankelijke wijze worden uitgevoerd 
door gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen.

Or. ro
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Amendement 841
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die op professionele wijze
worden uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

Or. de

Amendement 842
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die op objectieve wijze
worden uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde inhouse-deskundigen.

Or. de

Amendement 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare 
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gecertificeerde of 
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geaccrediteerde deskundigen. geaccrediteerde deskundigen.

Or. en

Amendement 844
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om ervoor te zorgen dat energieaudits en 
energiebeheersystemen de beschikbare 
energiebesparingen voor de in dit artikel 
bedoelde aan verplichtingen gebonden of 
vermelde ondernemingen en huishoudens 
als kunnen identificeren en 
verwezenlijken en op lange termijn 
kunnen veiligstellen, zien de lidstaten 
erop toe dat deze audits en systemen de in 
bijlage V bis vermelde criteria omvatten 
en in acht nemen.

Or. en

Amendement 845
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Audits kunnen door inhouse-deskundigen 
worden uitgevoerd, op voorwaarde dat zij 
gekwalificeerd en geaccrediteerd zijn en 
dat de lidstaat een regeling heeft ingesteld 
om de kwaliteit daarvan te verzekeren en 
te controleren en desgevallend sancties op 
te leggen.

Or. en
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Amendement 846
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat er 
opleidingsprogramma's beschikbaar zijn 
om energieauditors te bekwamen.

Or. en

Amendement 847
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen programma's om 
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te zetten energieaudits 
te laten uitvoeren.

De lidstaten ontwikkelen programma's om 
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te zetten energieaudits 
te laten uitvoeren. Deze programma's 
omvatten stimulerings- en financiële 
regelingen om de uitvoering van zeer 
kosteneffectieve aanbevelingen van de 
energieaudits te garanderen, 
overeenkomstig de toepasselijke 
staatssteunregels.

Or. en

Motivering

Het mkb heeft steun nodig voor het dekken van de kosten voor de uitvoering van de 
aanbevelingen die in de energieaudits worden gedaan. Dit is van cruciaal belang voor een 
daadwerkelijk en efficiënt energiebesparingsbeleid op basis van audits.
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Amendement 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen programma's om 
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te zetten energieaudits 
te laten uitvoeren.

De lidstaten ontwikkelen programma's om 
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te zetten energieaudits 
te laten uitvoeren. De lidstaten kunnen 
met name stimulansen en financiële 
steun, zoals belastingkortingen en 
subsidies, geven om ervoor te zorgen 
kosteneffectieve aanbevelingen van de 
energieaudits binnen een redelijke termijn 
worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen programma's om 
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te zetten energieaudits 
te laten uitvoeren.

De lidstaten ontwikkelen programma's om 
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te zetten energieaudits 
te laten uitvoeren. Bij deze energieaudits 
worden mogelijkheden voor 
kosteneffectieve energiebesparing op 
korte, middellange en lange termijn 
gesignaleerd en gekwantificeerd.

Or. en

Amendement 850
András Gyürk
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen programma's om 
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te zetten energieaudits 
te laten uitvoeren.

De lidstaten ontwikkelen programma's om 
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te zetten energieaudits 
te laten uitvoeren. De Commissie verleent 
de lidstaten bijstand door de uitwisseling 
van bestaande best practices te 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen programma's om
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te zetten energieaudits 
te laten uitvoeren.

De lidstaten ontwikkelen programma's die
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen ertoe aanzetten
energieaudits te laten uitvoeren en die het 
sluiten van energieprestatiecontracten 
bevorderen.

Or. en

Amendement 852
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen programma's om 
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te zetten energieaudits 
te laten uitvoeren.

De lidstaten ontwikkelen programma's om 
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te zetten energieaudits 
te laten uitvoeren en de resultaten van die 
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audits vervolgens toe te passen.

Or. en

Amendement 853
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen programma's om 
huishoudens en kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te zetten energieaudits 
te laten uitvoeren.

De lidstaten ontwikkelen
financieringsprogramma's en 
belastingvoordelen om huishoudens en 
kleine en middelgrote ondernemingen aan 
te zetten energieaudits te laten uitvoeren.

Or. ro

Amendement 854
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen stimulansen en 
financiële regelingen om ervoor te zorgen 
dat kleine en middelgrote ondernemingen 
en huishoudens de kosten van een 
energieaudit en van de uitvoering van de 
meest kosteneffectieve aanbevelingen van 
de energieaudits geheel of gedeeltelijk 
kunnen dekken.

Or. en

Amendement 855
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat er 
voldoende gekwalificeerde en/of erkende 
deskundigen beschikbaar zijn.

Or. ro

Amendement 856
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen kleine en middelgrote 
ondernemingen op concrete voorbeelden 
van de wijze waarop 
energiebeheersystemen hun onderneming 
kunnen helpen.

De lidstaten wijzen kleine en middelgrote 
ondernemingen op concrete voorbeelden 
van de wijze waarop 
energiebeheersystemen hun onderneming 
kunnen helpen. Daarbij werken de 
lidstaten samen met organisaties die 
kleine ondernemingen 
vertegenwoordigen.

Or. fr

Motivering

Een persoonlijke begeleiding door structurele acties van organisaties die kleine 
ondernemingen vertegenwoordigen, is noodzakelijk om de toepassing van energie-
efficiëntiemaatregelen in kleine en micro-ondernemingen te vergemakkelijken.

Amendement 857
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van investeringen of 
investeringsplannen die uit audits in het 
kader van vrijwillige overeenkomsten 
voortvloeien, krijgen ad-hocstimulansen 
of een speciale belastingregeling, d.w.z. 
ook belastingverminderingen ter 
ondersteuning van het 
werkgelegenheidsbeleid.

Or. en

Motivering

Alle investeringen in efficiëntie moeten steun krijgen zodat de betrokkenen zich voluit kunnen 
inzetten voor het (de) project(en) waarvoor zij belangstelling voor hebben. Om de 
betrokkenen vertrouwen te geven wat de haalbaarheid en de terugbetaling van hun 
investering in efficiëntie te geven, moet prioriteit worden gegeven aan financiële stimulansen 
en een gunstige belastingregeling.

Amendement 858
Mario Pirillo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten geven financiële of fiscale 
stimulansen ter dekking van alle of een 
deel van de kosten die kmo's maken om 
een energieaudit uit te voeren, alsook 
stimulansen om gemeenten die het 
Burgermeestersconvenant hebben 
ondertekend, in staat te stellen de energie-
efficiëntiemaatregelen uit het actieplan 
voor duurzame energie uit te voeren.

Or. it

Amendement 859
Angelika Niebler
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten moedigen ondernemingen 
die niet in de tweede alinea van lid 1 zijn 
opgenomen, aan om zich aan een 
energieaudit te onderwerpen die op een 
onafhankelijke en kostenefficiënte manier 
door gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

Daartoe kunnen de lidstaten stimulansen 
voor regelmatige energieaudits geven, 
bijvoorbeeld door overeenkomstig artikel 
17, lid 1, van Richtlijn 2003/96/EG 
overeenkomsten over energieaudits en 
energiebeheersystemen te sluiten met 
bedrijven of bedrijfsverenigingen.
Energieaudits kunnen worden uitgevoerd 
door inhouse-deskundigen, op 
voorwaarde dat zij gekwalificeerd of 
geaccrediteerd zijn, dat zij niet direct bij 
de gecontroleerde activiteit zijn betrokken 
en dat de lidstaat een regeling heeft 
ingesteld om de kwaliteit daarvan te 
verzekeren en te controleren en 
desgevallend sancties op te leggen.

Or. de

Motivering

Vrijwillige overeenkomsten met bedrijven of bedrijfsverenigingen, alsook nationale 
stimuleringsregelingen zijn in verscheidene lidstaten uiterst doeltreffend gebleken om 
klimaat- en milieubeschermingsdoelstellingen te verwezenlijken en de energie-efficiëntie te 
vergroten, mits zij met strikte monitoring worden gecombineerd. Aangezien in artikel 7 wordt 
beschreven hoe energieaudits mogen worden uitgevoerd, moet het in rechtstreeks verband 
met overweging 20 worden geformuleerd.

Amendement 860
Herbert Reul
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke
drie jaar vanaf de datum van de 
voorgaande energieaudit wordt 
uitgevoerd.

2. De lidstaten moedigen ondernemingen 
die niet in de tweede alinea van lid 1 zijn 
opgenomen, aan om zich aan een 
energieaudit door gekwalificeerde en
geaccrediteerde deskundigen te 
onderwerpen en die ten minste elke vijf
jaar te herhalen.

Or. de

Motivering

Als de voornaamste aanbevelingen al na drie jaar zijn uitgevoerd, kan het meestal lonend zijn 
al eerder een nieuwe audit uit te voeren. Hier is flexibiliteit vereist.

Amendement 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn en elke 
drie vijf vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd. De lidstaten 
staan toe dat ondernemingen die de 
aanbevelingen van hun voorgaande 
energieaudit hebben toegepast, pas na 
tien jaar een nieuwe audit uitvoeren.
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Or. fr

Motivering

De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die niet in de tweede alinea van lid 1 zijn 
opgenomen, een energieaudit ondergaan die op een onafhankelijke en kostenefficiënte manier 
door gekwalificeerde of geaccrediteerde deskundigen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn en elke drie vijf vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd. De lidstaten staan toe dat ondernemingen die de 
aanbevelingen van hun voorgaande energieaudit hebben toegepast, pas na tien jaar een 
nieuwe audit uitvoeren.

Amendement 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A.
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2015 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd. Audits 
kunnen door inhouse-deskundigen 
worden uitgevoerd, op voorwaarde dat zij 
gekwalificeerd en geaccrediteerd zijn, dat 
zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan  te verzekeren en te 
controleren.

Or. en

Amendement 863
Paul Rübig
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een objectieve en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde
deskundigen, die ook inhouse-
deskundigen kunnen zijn, vóór 30 juni 
2014 en elke vijf jaar vanaf de datum van 
de voorgaande energieaudit wordt 
uitgevoerd.

Geen enkele marktdeelnemer mag van het 
aanbieden van energiediensten worden 
uitgesloten.
De lidstaten zorgen ervoor dat gegevens 
uit energieaudits vertrouwelijk worden 
behandeld.

Or. en

Motivering

De term "objectief" is ondubbelzinnig, terwijl "onafhankelijk" naar gelang van de lidstaat op 
verschillende wijze zou kunnen worden geïnterpreteerd. De markt voor energiediensten moet 
openstaan voor alle marktdeelnemers. Er wordt verduidelijkt dat audits die door inhouse-
deskundigen worden uitgevoerd, zoals vermeld in overweging 20, aan de vereiste van 
objectiviteit voldoen. Aangezien de richtlijn ook na 2020 van toepassing blijft, moet voor de 
energieaudits een langer perspectief worden overwogen.

Amendement 864
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat
ondernemingen die niet in de tweede alinea 

2. De lidstaten moedigen ondernemingen 
die niet in de tweede alinea van lid 1 zijn 
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van lid 1 zijn opgenomen, een 
energieaudit ondergaan die op een 
onafhankelijke en kostenefficiënte manier 
door gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke 
drie jaar vanaf de datum van de 
voorgaande energieaudit wordt 
uitgevoerd.

opgenomen, aan om op een onafhankelijke 
en kostenefficiënte manier een 
energieaudit te laten uitvoeren door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen, met inbegrip van inhouse-
deskundigen.

Daartoe kunnen de lidstaten 
energieaudits deel laten uitmaken van 
vrijwillige energie-
efficiëntieovereenkomsten voor de lange 
termijn waarop de betrokken lidstaat 
toezicht houdt.

Or. en

Motivering

Zoals vermeld in overweging 20 moet het mogelijk zijn om energieaudits te laten uitvoeren 
door inhouse-deskundigen. Eigen regelmatige auditprogramma's van bedrijven moeten 
worden erkend, bijvoorbeeld in het kader van vrijwillige overeenkomsten voor de lange 
termijn.

Amendement 865
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een 
energieaudit ondergaan die op een 
onafhankelijke en kostenefficiënte manier 
door gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke 
drie jaar vanaf de datum van de 
voorgaande energieaudit wordt 
uitgevoerd.

2. De lidstaten moedigen ondernemingen 
die niet in de tweede alinea van lid 1 zijn 
opgenomen, aan om regelmatig op een 
onafhankelijke en kostenefficiënte manier
energieaudits te laten uitvoeren door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen.

Daartoe kunnen de lidstaten 
energieaudits deel laten uitmaken van 
ruimere, vrijwillige overeenkomsten 
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tussen organisaties van belanghebbenden 
en een door de betrokken lidstaat of de 
Commissie aangeduid en gecontroleerd 
orgaan.

Or. en

Motivering

Energieaudits moeten op vrijwillige basis worden aangemoedigd, zodat de lidstaten over 
flexibiliteit beschikken om nationale stimuleringsregelingen voor energie-efficiëntie op te 
zetten op basis van vrijwillige langetermijnovereenkomsten met het bedrijfsleven. In een 
aantal lidstaten is gebleken dat dergelijke vrijwillige overeenkomsten in grote mate bijdragen 
aan de verbetering van de energie-efficiëntie en de klimaatbescherming.

Amendement 866
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een 
energieaudit ondergaan die op een 
onafhankelijke en kostenefficiënte manier 
door gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke 
drie jaar vanaf de datum van de 
voorgaande energieaudit wordt 
uitgevoerd.

2. De lidstaten moedigen ondernemingen 
die niet in de tweede alinea van lid 1 zijn 
opgenomen, aan om regelmatig op een 
onafhankelijke en kostenefficiënte manier
energieaudits te laten uitvoeren door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen.

Daartoe kunnen de lidstaten 
energieaudits deel laten uitmaken van 
ruimere, vrijwillige overeenkomsten 
tussen organisaties van belanghebbenden 
en een door de betrokken lidstaat of de 
Commissie aangeduid en gecontroleerd 
orgaan.

Or. en
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Amendement 867
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en
betaalbare manier door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen vóór 30 juni 
2014.

Or. ro

Amendement 868
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten moedigen aan dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen, met inbegrip van inhouse-
deskundigen, wordt uitgevoerd vóór 30 
juni 2014 en elke zeven jaar vanaf de 
datum van de voorgaande energieaudit 
wordt uitgevoerd, tenzij in geval van een 
aanzienlijke wijziging in de activiteiten 
van de onderneming als geheel of een deel 
daarvan.

Or. en
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Amendement 869
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke
drie jaar vanaf de datum van de 
voorgaande energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn en elke
vijf jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

Or. de

Amendement 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke
drie jaar vanaf de datum van de 
voorgaande energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn en ten 
minste elke vijf jaar vanaf de datum van de 
voorgaande energieaudit wordt uitgevoerd.

Or. pl

Amendement 871
Lena Kolarska-Bobińska
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke
drie jaar vanaf de datum van de 
voorgaande energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn en ten 
minste elke vijf jaar vanaf de datum van de 
voorgaande energieaudit wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 872
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde en/of geaccrediteerde 
deskundigen, als gedefinieerd in bijlage 
XV bis, vóór 30 juni 2013 en elke drie jaar 
vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De term "gekwalificeerd" alleen is te vaag en kan op te veel verschillende manieren worden 
geïnterpreteerd. Gekwalificeerde en/of geaccrediteerde deskundigen kunnen kwaliteit 
garanderen als voor hun accreditatie adequate criteria gelden. Deze moeten worden 
vastgesteld in een bijlage bij de richtlijn naar het model van de bijlage bij Richtlijn 
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2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. De 
industrie moet hier nauwere bij worden betrokken: de uiterste termijn van 2014 voor de 
eerste energieaudits moet worden vervroegd.

Amendement 873
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke vijf
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 874
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2015 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

Or. en
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Amendement 875
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een professionele en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

Or. de

Amendement 876
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde en geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 877
Vicky Ford
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe kunnen de lidstaten 
energieaudits deel laten uitmaken van 
ruimere, vrijwillige overeenkomsten 
tussen organisaties van belanghebbenden 
en een door de betrokken lidstaat 
aangewezen en gecontroleerd orgaan.

Or. en

Amendement 878
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kantoren of locaties van ondernemingen 
die minder dan 2 000 MWh per jaar 
verbruiken, kunnen op vrijwillige basis 
energieaudits uitvoeren.

Or. en

Amendement 879
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie zorgt er vóór 30 juni 
2014 voor dat elementen van andere 
audit- of 
duurzaamheidsrapportagesystemen in de 
verplichte energieaudit kunnen worden 
opgenomen indien zij aan de criteria 
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daarvan voldoen.

Or. de

Motivering

Om voor een grotere energie-efficiëntie te zorgen, moet het energieverbruik bewaakt en 
geoptimaliseerd worden. Een allesomvattende en duurzame aanpak is daarom essentieel.

Amendement 880
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen met stimulansen worden 
gesteund zodat zij de aanbevelingen van 
de energieaudits kunnen uitvoeren.

Or. en

Motivering

Ondernemingen hebben steun nodig om de kosten van energieaudits en de daaruit 
voortvloeiende investeringen te dekken.

Amendement 881
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De energieaudit is maximaal tien 
jaar geldig.

Or. ro
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Amendement 882
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energie-
audits die voortvloeien uit 
energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de 
betrokken lidstaat of door de Commissie 
aangeduid en gecontroleerd orgaan, 
worden geacht te voldoen aan de eisen 
van lid 2.

Schrappen

Or. de

Motivering

Artikel 7, lid 3, is overbodig geworden door de voorgestelde wijzigingen in artikel 7, lid 2.

Amendement 883
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energie-
audits die voortvloeien uit 
energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de 
betrokken lidstaat of door de Commissie 
aangeduid en gecontroleerd orgaan, 
worden geacht te voldoen aan de eisen 
van lid 2.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Artikel 7, lid 3, is achterhaald door de voorgestelde wijzigingen in artikel 7, lid 2.

Amendement 884
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energie-
audits die voortvloeien uit 
energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de 
betrokken lidstaat of door de Commissie 
aangeduid en gecontroleerd orgaan, 
worden geacht te voldoen aan de eisen 
van lid 2.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 7, lid 3, is achterhaald door de voorgestelde wijzigingen in artikel 7, lid 2.

Amendement 885
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energie-
audits die voortvloeien uit 
energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, worden geacht te 

3. Onafhankelijk uitgevoerde energieaudits
die voortvloeien uit energiebeheersystemen 
of die worden uitgevoerd in het kader van 
vrijwillige overeenkomsten tussen 
organisaties van belanghebbenden en een 
door de betrokken lidstaat of door de 
Commissie aangeduid en gecontroleerd 
orgaan, worden geacht te voldoen aan de 
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voldoen aan de eisen van lid 2. eisen van lid 2. De eis van 
onafhankelijkheid betekent dat de audits 
wel kunnen worden uitgevoerd door 
inhouse-deskundigen, op voorwaarde dat 
zij gekwalificeerd of geaccrediteerd zijn, 
dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren.

Or. en

Amendement 886
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energie-
audits die voortvloeien uit 
energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, worden geacht te 
voldoen aan de eisen van lid 2.

3. Op objectieve wijze uitgevoerde
energieaudits die voortvloeien uit 
energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, kunnen deel 
uitmaken van een stimuleringsregeling 
van de lidstaat.

Or. de

Amendement 887
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energie-
audits die voortvloeien uit 

3. Op objectieve wijze uitgevoerde
energieaudits die voortvloeien uit 
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energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, worden geacht te 
voldoen aan de eisen van lid 2.

energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, worden geacht te 
voldoen aan de eisen van lid 2. Geen 
enkele marktdeelnemer mag van het 
aanbieden van energiediensten worden 
uitgesloten.

Or. en

Motivering

De term "objectief" is ondubbelzinnig, terwijl "onafhankelijk" naar gelang van de lidstaat op 
verschillende wijze zou kunnen worden geïnterpreteerd. De markt voor energiediensten moet 
openstaan voor alle marktdeelnemers.

Amendement 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energieaudits
die voortvloeien uit energiebeheersystemen 
of die worden uitgevoerd in het kader van 
vrijwillige overeenkomsten tussen 
organisaties van belanghebbenden en een 
door de betrokken lidstaat of door de 
Commissie aangeduid en gecontroleerd 
orgaan, worden geacht te voldoen aan de 
eisen van lid 2.

3. Onafhankelijk uitgevoerde energieaudits
die voortvloeien uit energiebeheersystemen 
of die worden uitgevoerd in het kader van 
vrijwillige overeenkomsten tussen 
organisaties van belanghebbenden en een 
door de betrokken lidstaat of door de 
Commissie aangeduid en gecontroleerd 
orgaan, worden geacht te voldoen aan de 
eisen van lid 2. Daartoe voldoen de 
energieaudits aan de recentste erkende 
internationale normen.

Or. en

Amendement 889
Marian-Jean Marinescu
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energieaudits
die voortvloeien uit energiebeheersystemen 
of die worden uitgevoerd in het kader van 
vrijwillige overeenkomsten tussen 
organisaties van belanghebbenden en een 
door de betrokken lidstaat of door de 
Commissie aangeduid en gecontroleerd 
orgaan, worden geacht te voldoen aan de 
eisen van lid 2.

3. Onafhankelijk en volgens specifieke, 
gemeenschappelijke geharmoniseerde 
Europese normen uitgevoerde
energieaudits die voortvloeien uit 
energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, worden geacht te 
voldoen aan de eisen van lid 2.

Or. en

Amendement 890
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energieaudits
die voortvloeien uit energiebeheersystemen 
of die worden uitgevoerd in het kader van 
vrijwillige overeenkomsten tussen 
organisaties van belanghebbenden en een 
door de betrokken lidstaat of door de 
Commissie aangeduid en gecontroleerd 
orgaan, worden geacht te voldoen aan de 
eisen van lid 2.

3. Onafhankelijk en op basis van 
geharmoniseerde Europese normen
uitgevoerde energieaudits die voortvloeien 
uit energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, worden geacht te 
voldoen aan de eisen van lid 2.

Or. en

Amendement 891
Ioan Enciu
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energie-
audits die voortvloeien uit 
energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, worden geacht te 
voldoen aan de eisen van lid 2.

3. Op basis van geharmoniseerde 
Europese normen en onafhankelijk 
uitgevoerde energieaudits die voortvloeien 
uit energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, worden geacht te 
voldoen aan de eisen van lid 2.

Or. ro

Amendement 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energieaudits
die voortvloeien uit energiebeheersystemen 
of die worden uitgevoerd in het kader van 
vrijwillige overeenkomsten tussen 
organisaties van belanghebbenden en een 
door de betrokken lidstaat of door de 
Commissie aangeduid en gecontroleerd 
orgaan, worden geacht te voldoen aan de 
eisen van lid 2.

3. Onafhankelijk uitgevoerde energieaudits
die voortvloeien uit energiebeheersystemen
zoals systemen die aan EN ISO 50001 
voldoen of die worden uitgevoerd in het 
kader van vrijwillige overeenkomsten 
tussen organisaties van belanghebbenden 
en een door de betrokken lidstaat of door 
de Commissie aangeduid en gecontroleerd 
orgaan, worden geacht te voldoen aan de 
eisen van lid 2.

Or. en

Amendement 893
Vicky Ford
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energieaudits
die voortvloeien uit energiebeheersystemen 
of die worden uitgevoerd in het kader van 
vrijwillige overeenkomsten tussen 
organisaties van belanghebbenden en een 
door de betrokken lidstaat of door de 
Commissie aangeduid en gecontroleerd 
orgaan, worden geacht te voldoen aan de 
eisen van lid 2.

3. Onafhankelijk uitgevoerde energieaudits
die voortvloeien uit energiebeheersystemen 
of die worden uitgevoerd in het kader van 
vrijwillige overeenkomsten tussen 
organisaties van belanghebbenden en een 
door de betrokken lidstaat aangeduid en 
gecontroleerd orgaan, worden geacht te 
voldoen aan de eisen van lid 2.

Or. en

Amendement 894
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energie-
audits die voortvloeien uit 
energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, worden geacht te 
voldoen aan de eisen van lid 2.

3. Op professionele wijze uitgevoerde
energieaudits die voortvloeien uit 
energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, worden geacht te 
voldoen aan de eisen van lid 2.

Or. de

Amendement 895
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het geval van door inhouse-
deskundigen uitgevoerde audits nemen de 
bevoegde instanties of de organen 
waaraan de bevoegde instanties de 
verantwoordelijkheid voor de toepassing 
van het systeem van onafhankelijke 
controles hebben gedelegeerd, jaarlijks 
een steekproef van ten minste een 
representatief percentage van alle in lid 2 
bedoelde energieaudits en onderwerpen 
zij die audits aan een controle.

Or. en

Amendement 896
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Energieaudits kunnen op zichzelf staan 
of deel uitmaken van een uitgebreidere 
milieuaudit.

4. Energieaudits kunnen worden 
uitgevoerd door inhouse-deskundigen, op
voorwaarde dat zij gekwalificeerd of 
geaccrediteerd zijn. De lidstaten scheppen 
de juiste kadervoorwaarden om ervoor te 
zorgen dat er voldoende geaccrediteerde 
en gekwalificeerde deskundigen op de 
markt beschikbaar zijn.
Energieaudits kunnen op zichzelf staan of 
deel uitmaken van een uitgebreidere 
milieuaudit.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om energieaudits te laten uitvoeren door inhouse-deskundigen, zoals 
vermeld in overweging 20, maakt deel uit van de definitie van "onafhankelijke audits" zoals 
bedoeld in artikel 7, lid 2, en moet daarom in artikel 7 worden opgenomen. Er is geen reden 
om te geloven dat er een belangenconflict zou ontstaan als er een inhouse-deskundige bij de 
geauditeerde activiteit wordt betrokken. Het is in het eigen belang van de ondernemingen om 
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betrouwbare informatie over hun energieverbruikprofiel te verkrijgen. Het is essentieel dat de 
deskundigen voldoende gekwalificeerd zijn om energieaudits uit te voeren.

Amendement 897
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Energieaudits kunnen op zichzelf staan 
of deel uitmaken van een uitgebreidere 
milieuaudit.

4. Energieaudits kunnen op zichzelf staan 
of deel uitmaken van een uitgebreidere 
milieuaudit. Als minimumvereiste 
omvatten deze audits een beoordeling van 
de gezondheidseffecten.

Or. en

Amendement 898
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten gebruiken 
investeringsgraadaudits om de kwaliteit 
van de bij Richtlijn 2010/31/EG vereiste 
energieprestatiecertificaten te evalueren 
en te garanderen. De Commissie verstrekt 
de lidstaten richtsnoeren om de kwaliteit 
van hun energieprestatiecertificaten te 
garanderen en te garanderen dat de 
maatregelen die naar aanleiding van de 
aanbevelingen op basis van deze 
certificaten worden genomen, de energie-
efficiëntie verbeteren.

Or. en
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Motivering

Dit zal ervoor zorgen dat energieprestatiecertificaten voor gebouwen de energieaudits in 
bedrijven aanvullen en een zichtbaar kwaliteitsinstrument zijn om de zichtbaarheid van 
energiebesparing in huizen te vergroten. Er is aangetoond dat de energieprestatiecertificaten 
in veel lidstaten gebrekkig zijn. Dit is een van de grootste tekortkomingen van Richtlijn 
2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen, die dit amendement kan helpen 
corrigeren.

Amendement 899
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten gebruiken 
investeringsgraadaudits om de kwaliteit
van de bij Richtlijn 2010/31/EG vereiste 
energieprestatiecertificaten te evalueren 
en te garanderen. De Commissie verstrekt 
de lidstaten richtsnoeren om de kwaliteit 
van hun energieprestatiecertificaten te 
garanderen en te garanderen dat de 
maatregelen die naar aanleiding van de 
aanbevelingen op basis van deze 
certificaten worden genomen, de energie-
efficiëntie verbeteren.

Or. en

Amendement 900
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Energieaudits en 
energiebeheersystemen die 
overeenkomstig dit artikel worden 
uitgevoerd, sluiten niet uit dat dezelfde of 
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soortgelijke maatregelen worden gebruikt 
als rechtvaardiging voor bestaande of 
toekomstige stimulerings- en 
steunregelingen zoals belastingkortingen. 
Zo nodig moeten de Europese 
richtsnoeren voor staatssteun op dit 
gebied en de energiebelastingrichtlijn 
dienovereenkomstig worden aangepast.

Or. en

Amendement 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten geven de industrie, en 
met name het mkb, stimulansen, 
bijvoorbeeld via nationale energie-
efficiëntiefondsen, om energiediensten te 
gebruiken om industriële processen en 
commerciële installaties te optimaliseren.

Or. en

Amendement 902
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
consumenten toegang hebben tot 
onafhankelijk advies over hun 
energieaudit, om te voorkomen dat 
onnodige werkzaamheden worden 
verricht of dat financiering wordt 
uitgebuit.
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Or. en

Amendement 903
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De resultaten van de energieaudits 
worden op transparante en 
gebruiksvriendelijke wijze openbaar 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat bedrijven de resultaten van een energieaudit negeren, zal de publicatie 
van de resultaten bedrijven onder druk zetten om er gevolg aan te geven. Voorts zal dit 
andere bedrijven informatie verschaffen over de mogelijke voordelen van energieaudits.

Amendement 904
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Om de toepassing van 
energiebeheersystemen aan te moedigen 
zijn ondernemingen die niet in lid 1, 
tweede alinea, worden vermeld, niet 
verplicht energieaudits uit te voeren mits 
zij aantonen dat zij voldoen aan erkende 
normen voor energiebeheersystemen zoals 
EN 16001 of ISO 50001.

Or. en

Motivering

Het belangrijkste is niet dat er een energieaudit wordt verricht, maar wat er met de 
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geïdentificeerde maatregelen wordt gerealiseerd. Met andere woorden, de uitvoering van de 
geïdentificeerde maatregelen is de hoofdzaak. Om flexibiliteit en de toepassing van 
energiebeheersystemen te bevorderen, hoeven grote bedrijven geen energieaudits te laten 
uitvoeren als zij ervoor kiezen een bekende en erkende energiebeheernorm zoals EN 16001 of 
ISO 50001 in te voeren. Er is bewezen dat deze normen tot aanzienlijke verbeteringen leiden.

Amendement 905
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Indien er in een geaccrediteerde 
audit is voorzien, moeten consumenten de 
mogelijkheid hebben om de resultaten en 
aanbevelingen van de audit aan om het 
even welke geaccrediteerde dienstverlener 
over te dragen, om concurrentie op de 
markt mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 906
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. De lidstaten gebruiken onder 
meer de in artikel 2 bis bedoelde 
financieringsstromen als stimulans voor 
de uitvoering van door audits 
geïdentificeerde kosteneffectieve 
maatregelen. De Commissie stelt in het 
kader van de EU-staatsteunregels 
richtsnoeren op om te bepalen welke 
financiële stimulansen die de lidstaten ten 
behoeve van hun bedrijfsleven 
ontwikkelen verenigbaar zijn met de 
regels inzake de interne markt en 
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staatssteun.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat er financiële middelen moet worden uitgetrokken voor de 
uitvoering van door audits geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen.

Amendement 907
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meteropneming en informatieve 
facturering

Meteropneming en factureringsgegevens

Or. de

Amendement 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A.
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meteropneming en informatieve 
facturering

Meet- en factureringsgegevens

Or. en

Amendement 909
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. Wanneer de lidstaten op basis van een 
positieve kosten-batenanalyse slimme 
meters zoals voorgeschreven door de 
Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG 
inzake elektriciteits- en gasmarkten 
invoeren, zorgen zij ervoor dat de 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie 
en de voordelen voor de eindverbruikers, 
alsmede privacyaspecten en 
gegevensbeveiliging volledig in acht 
worden genomen bij het vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters 
en de verplichtingen die aan 
marktdeelnemers worden opgelegd. De 
lidstaten kunnen ervoor zorgen dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over het daadwerkelijke 
energieverbruik, in overeenstemming met 
bijlage VI.

Or. en

Motivering

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive. To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer. Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.
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Amendement 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over
correcte en gedetailleerde informatie over 
hun actuele energieverbruik. Indien deze 
informatie door slimme meters wordt 
verstrekt, zijn die geïnstalleerd op basis
van het positieve resultaat van een 
volledige kosten-batenanalyse, waardoor 
duidelijke gunstige gevolgen, geen netto 
financiële gevolgen voor de klant en de 
bescherming van gebruikers met een laag 
inkomen kunnen worden gegarandeerd.

Or. en

Amendement 911
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI, voor 
zover dit technisch en economisch 
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gerechtvaardigd is, d.w.z. dat een kosten-
batenanalyse positief uitvalt en dat het 
evenredigheidsbeginsel in acht genomen 
wordt. Een verdere voorwaarde is dat de 
lidstaten een allesomvattende 
gegevensbescherming garanderen.

Or. de

Motivering

Volgens een aantal studies kunnen zogenaamde slimme meters slechts in ongeveer 40% van 
de huishoudens zinvol zijn als naar de kosten-batenverhouding wordt gekeken. Een verplichte 
invoering in alle huishoudens zou dan ook onevenredig zijn. Ook kwesties in verband met 
gegevensbescherming mogen niet buiten beschouwing worden gelaten.

Amendement 912
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden, als het technisch en 
economisch haalbaar is, gratis en in een 
format dat de verbruikers in staat stelt 
hun energieverbruik beter te begrijpen, de 
beschikking krijgen over individuele 
meters die het actuele energieverbruik van 
de eindverbruiker nauwkeurig weergeven 
en informatie geven over de tijd waarin 
sprake was van daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. fr

Motivering

Er is niet aangetoond dat realtime-informatie voor de klanten over hun verbruik een 
aanzienlijk effect heeft dat duurzaam voor energiebesparing zorgt. Het is wel zeker dat 
continue informatieverspreiding op grote schaal voor alle klanten zware kosten voor de 
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klanten met zich zal brengen. Realtime-informatie moet wel beschikbaar zijn voor klanten die 
daarom vragen, en wel tegen een redelijke prijs.

Amendement 913
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele slimme meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker
hetzij op de display van de meter, hetzij op 
internet, nauwkeurig weergeven en op een 
voor de consument begrijpelijke wijze
informatie geven over de tijd waarin sprake 
was van daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI, zodat de 
consument beter betrokken wordt bij de 
energiebesparingsinspanning.

Or. en

Amendement 914
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
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nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI, zonder 
extra kosten voor de verbruikers, met 
name de meest kwetsbare verbruikers, en 
met inachtneming van het Europese kader 
inzake bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. fr

Amendement 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas,
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas,
stads- of andere centrale verwarming
en/of stadskoelingen en warm water voor 
huishoudelijke doeleinden, mits het voor
de investeerder technisch haalbaar en 
kosteneffectief is, met inachtneming van 
de onderhouds-, beheers- en 
vervangingskosten, de beschikking krijgen 
over individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. en

Amendement 916
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden, mits het voor de investeerder 
technisch haalbaar en kosteneffectief is, 
met inachtneming van de onderhouds-, 
beheers- en vervangingskosten, de 
beschikking krijgen over individuele 
meters die het actuele energieverbruik van 
de eindverbruiker nauwkeurig weergeven 
en informatie geven over de tijd waarin 
sprake was van daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. en

Amendement 917
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden, mits het voor de investeerder 
technisch haalbaar en kosteneffectief is, 
met inachtneming van de onderhouds-, 
beheers- en vervangingskosten, de 
beschikking krijgen over individuele 
meters die het actuele energieverbruik van 
de eindverbruiker nauwkeurig weergeven 
en informatie geven over de tijd waarin 
sprake was van daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. en
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Amendement 918
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI en de 
desbetreffende bepalingen van Richtlijn 
2009/72/EG wat elektriciteit betreft en 
Richtlijn 2009/73/EG wat gas betreft.

Or. en

Amendement 919
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. Wanneer er slimme meters worden 
geïnstalleerd, zorgen de lidstaten ervoor 
dat eindverbruikers van elektriciteit, 
aardgas, stadsverwarming en/of 
stadskoelingen en warm water voor 
huishoudelijke doeleinden op 
kosteneffectieve wijze de beschikking 
krijgen over individuele meters die het 
actuele energieverbruik van de 
eindverbruiker nauwkeurig weergeven en 
informatie geven over de tijd waarin sprake 
was van daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI. De
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informatie wordt verstrekt in een format 
dat de verbruikers in staat stelt hun 
energieverbruik het beste te begrijpen.

Or. en

Amendement 920
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. Wanneer er slimme meters worden 
geïnstalleerd, zorgen de lidstaten ervoor 
dat eindverbruikers van elektriciteit, 
aardgas, stadsverwarming en/of 
stadskoelingen en warm water voor 
huishoudelijke doeleinden gratis en in een 
format dat de verbruikers in staat stelt 
hun energieverbruik beter te begrijpen, de
beschikking krijgen over individuele 
meters die het actuele energieverbruik van 
de eindverbruiker nauwkeurig weergeven 
en realtimeinformatie geven, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. en

Motivering

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC "It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment. 
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.").

Amendement 921
Ivo Belet
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas,
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. Wanneer er slimme meters worden 
geïnstalleerd, zorgen de lidstaten ervoor 
dat eindverbruikers van elektriciteit, 
aardgas, stads- of andere centrale 
verwarming en/of stadskoelingen en warm 
water voor huishoudelijke doeleinden
gratis en in een format dat de verbruikers 
in staat stelt hun energieverbruik beter te 
begrijpen, de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en
realtimeinformatie geven over de tijd 
waarin sprake was van daadwerkelijk 
verbruik, in overeenstemming met bijlage 
VI.

Or. en

Amendement 922
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas,
stadsverwarming en/of stadskoelingen en
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas,
met uitzondering van gas dat alleen wordt 
gebruikt om te koken, warm water voor 
huishoudelijke doeleinden, nieuwe 
gebouwen en gebouwen die grondig 
worden gerenoveerd en stadsverwarming 
of stadskoelingen de beschikking krijgen 
over individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.
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Or. en

Amendement 923
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten nemen in overeenstemming 
met het derde internemarktpakket voor 
elektriciteit en gas maatregelen opdat
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik.

Or. de

Motivering

De regelgeving inzake slimme metersystemen moeten verder worden onderbouwd door de 
richtlijnen van het derde internemarktpakket voor elektriciteit en gas.

Amendement 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
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nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI. De 
meters moeten kosteneffectief zijn en 
moeten de energie-efficiëntie van het 
huishouden verbeteren.

Or. fi

Amendement 925
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas,
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas,
stads- of andere centrale verwarming
en/of stadskoelingen en warm water voor 
huishoudelijke doeleinden de beschikking 
krijgen over individuele meters die het 
actuele energieverbruik van de 
eindverbruiker nauwkeurig weergeven en 
informatie geven over de tijd waarin sprake 
was van daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. en

Amendement 926
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
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doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

doeleinden, als het technisch en 
economisch haalbaar is, de beschikking 
krijgen over individuele meters die het 
actuele energieverbruik van de 
eindverbruiker nauwkeurig weergeven en 
informatie geven over de tijd waarin sprake 
was van daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. en

Amendement 927
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen er na een positieve 
kosten-batenanalyse voor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. ro

Amendement 928
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
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stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI, en 
informatie geven over de overtollige 
energie die aan het net wordt 
teruggeleverd.

Or. en

Amendement 929
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI, en 
informatie geven over de overtollige 
energie die aan het net wordt 
teruggeleverd.

Or. en

Amendement 930
Daniel Caspary
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat als
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden – indien het technisch en 
economisch haalbaar is – de beschikking 
krijgen over individuele meters, deze het 
actuele energieverbruik van de 
eindverbruiker nauwkeurig weergeven en 
informatie geven over de tijd waarin sprake 
was van daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. de

Amendement 931
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas,
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas,
stads- en/of andere centrale verwarming 
en/of stadskoelingen en warm water voor 
huishoudelijke doeleinden de beschikking 
krijgen over individuele meters die het 
actuele energieverbruik van de 
eindverbruiker nauwkeurig weergeven en 
informatie geven over de tijd waarin sprake 
was van daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. fr

Amendement 932
András Gyürk
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. Wanneer nieuwe slimme meters worden 
geïnstalleerd, zorgen de lidstaten ervoor 
dat eindverbruikers van elektriciteit, 
aardgas, stadsverwarming en/of 
stadskoelingen en warm water voor 
huishoudelijke doeleinden de beschikking 
krijgen over individuele meters die het 
actuele energieverbruik van de 
eindverbruiker nauwkeurig weergeven en 
informatie geven over de tijd waarin sprake 
was van daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. en

Amendement 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. Wanneer er slimme meters worden 
geïnstalleerd, zorgen de lidstaten ervoor 
dat eindverbruikers van elektriciteit, 
aardgas, stadsverwarming en/of 
stadskoelingen en warm water voor 
huishoudelijke doeleinden de beschikking 
krijgen over individuele meters die het 
actuele energieverbruik van de 
eindverbruiker nauwkeurig weergeven en 
informatie geven over de tijd waarin sprake 
was van daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. en



AM\883622NL.doc 105/106 PE475.954v01-00

NL

Amendement 934
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen er vóór 1 januari 
2006 voor dat eindverbruikers van 
elektriciteit, aardgas, stadsverwarming 
en/of stadskoelingen en warm water voor 
huishoudelijke doeleinden de beschikking 
krijgen over individuele meters die het 
actuele energieverbruik van de 
eindverbruiker nauwkeurig meten en er
informatie over beschikbaar stellen, en 
informatie geven over de tijd waarin 
sprake was van daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. en

Amendement 935
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten stellen voor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. de
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Amendement 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten vereisen dat de verbruikers 
bij de installatie het nodige advies en de 
nodige informatie krijgen, met name over 
het volledige potentieel van slimme meters 
wat tariefstructuren, meterstandbeheer en 
monitoring van het energieverbruik 
betreft.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten alle eindgebruikers informeren en voorlichten over de mogelijkheden van 
nieuwe tariefstructuren en meterstandbeheer, zodat de kosten van de invoering van deze 
nieuwe diensten en mogelijkheden altijd energie-efficiëntie en besparingen zullen bevorderen.

Amendement 937
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eindverbruikers die vóór … (datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn) reeds 
individuele meters voor elektriciteit, 
aardgas, warm water en individuele 
verwarming of koeling hebben 
geïnstalleerd, worden geacht aan de 
vereisten van lid 1 te voldoen.

Or. ro


